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Usnesení  
z 67. schůze Rady m ěsta Jeví čka 

konané dne 8. dubna 2013 
 
1/67 Rada schvaluje bezplatný pronájem Synagogy pro T. J. Sokol Jevíčko pro uskutečnění 

výstavy v rámci oslav 120 let založení organizace Sokol v Jevíčku a 150 let ochotnického 
divadla v Jevíčku v termínu 21. - 23. 6. 2013 a zapůjčení výstavních panelů pro potřeby 
výstavy, 

 
2/67 Rada neschvaluje mimořádný finanční příspěvek pro pěvecký sbor Cantilo na přehlídku 

pěveckých sborů Okolo Jevíčka, 
 
3/67 Rada pověřuje IT zajištěním provedení odvětrání TIC, 
 
4/67 Rada schvaluje pronájem budovy Synagogy žadateli dle zápisu a stanovuje paušální částku 

500 Kč za jednodenní akci, 
 
5/67 Rada schvaluje nájemní smlouvu mezi Městem Jevíčko a Lesy ČR, s. p., na pronájem části 

pozemku p. č. 2155 o výměře 49 m2 v k. ú. Jevíčko-předměstí za cenu 392 Kč/rok, 
  
6/67 Rada schvaluje nákup 2 ks letních pneumatik na vozidlo Peugeot Boxer vč. přezutí a vyvážení 

za částku 4.200 Kč vč. DPH a zakoupení 4 ks letních pneumatik vč. přezutí a vyvážení a sady 
stěračů na vozidlo Škoda Octavia za částku 6.500 Kč vč. DPH, 

 
7/67 Rada pověřuje IT zajištěním vytipování místa k umístění stojanu na jízdní kola u budovy 

Zámečku a následným jeho zakoupením a instalací, 
 
8/67 Rada pověřuje vedoucího organizačního odboru zpracováním ceníku za kopírování, tisk 

a laminovací práce v TIC Jevíčko, 
 
9/67 Rada schvaluje CN firmy Instalatérství Bidmon, Třebovská 431, Jevíčko k realizaci akce: 

 „Plynofikace a ÚV bytu č. 3 na ul. Růžová 83“ za částku 78.973 Kč bez DPH z rozpočtu PBH 
města Jevíčka, 

 
10/67 Rada schvaluje obeslání firem v rámci poptávkového řízení na akci: „Rekonstrukce koupelny 

a kuchyně bytu č. 3 na ul. Růžová 83“ dle předloženého návrhu, 
 
11/67 Rada schvaluje zakoupení 15 ks párty setů a 1 ks párty stanu od firmy HOBBY Centrum 

Jevíčko za celkovou částku 44.125 Kč vč. DPH, 
 
12/67 Rada pověřuje IT zajištěním zpevnění pochůzných částí na místním hřbitově dle zápisu, 

opravou omítky levé hřbitovní zdi a provedením nátěru brány. 
 
 
 

 
       Ing. Roman Müller, v. r.        Mgr. Miroslav Šafář, v. r.  
 starosta       místostarosta 
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